
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E   
  

-PROIECT- 
cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în  

Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru Școala Profesională Specială Balș, 
 respectiv pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș 

 
 
 

Având în vedere: 

 

- Referatul de aprobare nr.11558/03.11.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

- Adresa nr.11805/28.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11358/28.10.2021, prin care Inspectoratul Școlar Județean Olt a solicitat desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în Comisiile de evaluare a 
probei de interviu pentru Școala Profesională Specială Balș, respectiv pentru Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă Balș; 

- prevederile art.5 pct. II. lit.c) subpct. 2) lit.b) din Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului 
Educației nr.4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.d) și f), alin.(5) lit.a), art.182 alin.(1) și (4) 

coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

         Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, respectiv doamna Bocai 
Laura – șef serviciu la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitatea al Consiliului Județean Olt, în calitate de membru în Comisia de 
evaluare a probei de interviu pentru Școala Profesională Specială Balș. 
         Art.2. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, respectiv doamna Burciu 
Mihaela - consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitatea al Consiliului Județean 
Olt, în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă Balș. 
 
 
 
 

             Nr.174/03.11.2021 
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Școlii 

Profesionale Speciale Balș, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, Inspectoratului 

Școlar Județean Olt și persoanelor nominalizate la art.1 și 2 din prezenta hotărâre, în vederea 

aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Olt. 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 

 

 

                                                                                          AVIZAT, 

                                                                                          Secretar General al Județului 

                                                                                                                   Marinela – Elena ILIE 

 

 



 
   
 

REFERAT DE APROBARE 

 
     la proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în 

calitate de membri în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru Școala Profesională 
Specială Balș, respectiv pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș 

 
 

            În conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) lit.a) din Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr.4.597/2021, cu 
modificările și completările ulterioare, această metodologie se aplică unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, inclusiv unităţilor de învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie 
incluzivă, centrelor de excelenţă, cluburilor sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, precum şi 
centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, toate acestea denumite în continuare 
unităţi de învăţământ. 

În conformitate cu prevederile art.4 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, din 06.08.2021, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr.4.597/2021, cu 
modificările și completările ulterioare, Ministerul Educaţiei stabileşte, prin notă aprobată de conducerea 
instituţiei, pentru fiecare sesiune de concurs, categoriile de funcţii pentru care se organizează concursul, 
precum şi perioada organizării acestuia şi bibliografia de concurs.   

Potrivit prevederilor art.5 pct. II. lit.c) subpct. 2) lit.b) din Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, din 06.08.2021, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației 
nr.4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare, în vederea organizării concursului pentru 
funcțiile sus menționate, se constituie următoarele comisii:  

II. Comisiile constituite la nivelul inspectoratelor şcolare:   
   c) Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învăţământ, constituită prin 
decizie a inspectorului şcolar general, având următoarea componenţă:   
   1) preşedinte - un inspector şcolar;   
   2) membri:   
   a) doi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice titulare ale unităţii de 
învăţământ, aleşi prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unităţile de 
învăţământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie şi un membru supleant.   
    În cazul centrelor judeţene de excelenţă, inspectorul şcolar general desemnează două cadre 
didactice titulare cu performanţe profesionale deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare.   
   b) un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, respectiv 
un reprezentant al consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, 
desemnat prin hotărâre a consiliului judeţean/local al sectorului, în cazul unităţilor de 
învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă şi CJRAE/CMBRAE.   
    În cazul în care, în termen de 10 zile de la data solicitării, autorităţile locale nu-şi desemnează 
reprezentantul, atunci membru de drept al comisiei de evaluare a interviului devine cadrul didactic 
desemnat ca membru supleant de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.   
    În cazul cluburilor sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, reprezentantul consiliului local 
este înlocuit de un reprezentant al Ministerului Educaţiei, desemnat prin ordin al ministrului.   

     Nr.11558/03.11.2021 
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    În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar militar, de ordine publică şi securitate naţională, 
din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director adjunct, 
reprezentantul consiliului local este înlocuit de un reprezentant desemnat de ministerul care 
coordonează şi controlează unităţile respective.   
    În cazul unităţilor de învăţământ unice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în situaţia în care 
nu pot fi desemnate două cadre didactice titulare ca reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, din 
comisie pot face parte şi cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu norma 
de bază în acea unitate.   
   c) un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari şi 
foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un 
cadru didactic din învăţământul superior cu competenţe în management instituţional şi/sau 
management educaţional.   
 3) Fiecare comisie este asistată tehnic de un secretar, fără drept de evaluare. Acesta poate fi 
informatician sau cadru didactic cu abilităţi de operare pe computer.  
    Atribuţiile comisiei de evaluare a probei de interviu:   
   • stabileşte planul de desfăşurare a interviului;   
   • evaluează candidaţii la proba de interviu şi completează borderourile de notare prevăzute în 
anexa nr. 2 la prezenta metodologie;   
   • completează situaţiile centralizatoare şi toate documentele prevăzute în procedura de 
desfăşurare a interviului;   

   • transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea 
afişării rezultatelor, validării şi numirii candidaţilor declaraţi reuşiţi.   
   • încheie procesul-verbal după desfăşurarea probei, menţionând aspecte relevante din 
organizarea şi desfăşurarea acesteia.   

În concordanță cu prevederile art.10 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, din 06.08.2021, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr.4.597/2021, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru unităţile de învăţământ prevazute la art. 1 alin. (2) lit. 

a), cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data la care se desfăşoară prima probă de interviu, 
consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar hotărăşte constituirea comisiilor de interviu, iar 
inspectorul şcolar general emite, în conformitate cu hotărârea, deciziile de constituire a acestora. 

Decizia de constituire se publică pe site-ul inspectoratului şcolar şi se comunică persoanelor 
care o duc la îndeplinire.   

Potrivit prevederilor art.17 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat, din 06.08.2021, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr.4.597/2021, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea desfăşurării probei de interviu, inspectorul şcolar general emite 
deciziile de constituire a comisiilor de evaluare a probei de interviu, cu cel puţin 5 zile inaintea 
perioadei planificate pentru desfăşurarea interviului.   

Comisia de organizare a concursului realizează graficul de desfăşurare a probelor de interviu 
şi stabileşte locurile de desfăşurare a acestora. Graficul se publică pe site-ul propriu al 
inspectoratului şcolar şi se afişează la sediul acestuia.   

Reprezentantul inspectoratului şcolar, preşedinte al comisiei de evaluare a probei de 
interviu, are obligaţia convocării membrilor comisiei la data, ora şi locul de desfăşurare a probei.   

Prin adresa nr.11805/28.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11358/28.10.2021, Inspectoratul Școlar Județean Olt a solicitat desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Olt în calitate de membri în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru 
Școala Profesională Specială Balș, respectiv pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș. 
 

Având în vedere: 
- adresa nr.11805/28.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11358/28.10.2021, 

prin care Inspectoratul Școlar Județean Olt a solicitat desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Olt în calitate de membri în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru Școala 
Profesională Specială Balș, respectiv pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș; 

- prevederile art.5 pct. II. lit.c) subpct. 2) lit.b) din Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației 
nr.4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare, 

 



 
propunem următoarele: 

➢ desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt, respectiv doamna Bocai Laura – 
șef serviciu la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitatea al Consiliului Județean Olt, în calitate de membru în Comisia 
de evaluare a probei de interviu pentru Școala Profesională Specială Balș; 

➢ desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt, respectiv doamna Burciu Mihaela 
- consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitatea al Consiliului 
Județean Olt, în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș. 

 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                              
Serviciul Resurse Umane                                                                                   
și Managementul Unităților Sanitare                                         
Nr. 11562/03.11.2021 

 
 

R A P O R T 
  

la proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în 
calitate de membri în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru Școala Profesională 

Specială Balș, respectiv pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș  
 

            În conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) lit.a) din Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr.4.597/2021, cu 
modificările și completările ulterioare, această metodologie se aplică unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, inclusiv unităţilor de învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie 
incluzivă, centrelor de excelenţă, cluburilor sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, precum şi 
centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, toate acestea denumite în continuare 
unităţi de învăţământ.  

În conformitate cu prevederile art.4 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, din 06.08.2021, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr.4.597/2021, cu 
modificările și completările ulterioare, Ministerul Educaţiei stabileşte, prin notă aprobată de conducerea 
instituţiei, pentru fiecare sesiune de concurs, categoriile de funcţii pentru care se organizează concursul, 
precum şi perioada organizării acestuia şi bibliografia de concurs.   

Potrivit prevederilor art.5 pct. II. lit.c) subpct. 2) lit.b) din Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, din 06.08.2021, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației 
nr.4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare, în vederea organizării concursului pentru 
funcțiile sus menționate, se constituie următoarele comisii:  

II. Comisiile constituite la nivelul inspectoratelor şcolare:   
   c) Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învăţământ, constituită prin 
decizie a inspectorului şcolar general, având următoarea componenţă:   
   1) preşedinte - un inspector şcolar;   
   2) membri:   
   a) doi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice titulare ale unităţii de 
învăţământ, aleşi prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unităţile de 
învăţământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie şi un membru supleant.   
    În cazul centrelor judeţene de excelenţă, inspectorul şcolar general desemnează două cadre 
didactice titulare cu performanţe profesionale deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare.   
   b) un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, respectiv 
un reprezentant al consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, 
desemnat prin hotărâre a consiliului judeţean/local al sectorului, în cazul unităţilor de 
învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă şi CJRAE/CMBRAE.   
    În cazul în care, în termen de 10 zile de la data solicitării, autorităţile locale nu-şi desemnează 
reprezentantul, atunci membru de drept al comisiei de evaluare a interviului devine cadrul didactic 
desemnat ca membru supleant de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.   
    În cazul cluburilor sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, reprezentantul consiliului local 
este înlocuit de un reprezentant al Ministerului Educaţiei, desemnat prin ordin al ministrului.   
    În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar militar, de ordine publică şi securitate naţională, 
din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director adjunct, 
reprezentantul consiliului local este înlocuit de un reprezentant desemnat de ministerul care 
coordonează şi controlează unităţile respective.   
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    În cazul unităţilor de învăţământ unice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în situaţia în care 
nu pot fi desemnate două cadre didactice titulare ca reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, din 
comisie pot face parte şi cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu norma 
de bază în acea unitate.   
   c) un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari şi 
foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un 
cadru didactic din învăţământul superior cu competenţe în management instituţional şi/sau 
management educaţional.   
 3) Fiecare comisie este asistată tehnic de un secretar, fără drept de evaluare. Acesta poate fi 
informatician sau cadru didactic cu abilităţi de operare pe computer.  
    Atribuţiile comisiei de evaluare a probei de interviu:   
   • stabileşte planul de desfăşurare a interviului;   
   • evaluează candidaţii la proba de interviu şi completează borderourile de notare prevăzute în 
anexa nr. 2 la prezenta metodologie;   
   • completează situaţiile centralizatoare şi toate documentele prevăzute în procedura de 
desfăşurare a interviului;   
   • transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea afişării 
rezultatelor, validării şi numirii candidaţilor declaraţi reuşiţi.   
   • încheie procesul-verbal după desfăşurarea probei, menţionând aspecte relevante din 
organizarea şi desfăşurarea acesteia.   

În concordanță cu prevederile art.10 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, din 06.08.2021, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr.4.597/2021, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru unităţile de învăţământ prevazute la art. 1 alin. (2) lit. 
a), cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data la care se desfăşoară prima probă de interviu, 
consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar hotărăşte constituirea comisiilor de interviu, iar 
inspectorul şcolar general emite, în conformitate cu hotărârea, deciziile de constituire a acestora. 

Decizia de constituire se publică pe site-ul inspectoratului şcolar şi se comunică persoanelor 
care o duc la îndeplinire.   

Potrivit prevederilor art.17 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat, din 06.08.2021, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr.4.597/2021, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea desfăşurării probei de interviu, inspectorul şcolar general emite 
deciziile de constituire a comisiilor de evaluare a probei de interviu, cu cel puţin 5 zile inaintea 
perioadei planificate pentru desfăşurarea interviului.   

Comisia de organizare a concursului realizează graficul de desfăşurare a probelor de interviu 
şi stabileşte locurile de desfăşurare a acestora. Graficul se publică pe site-ul propriu al 
inspectoratului şcolar şi se afişează la sediul acestuia.   

Reprezentantul inspectoratului şcolar, preşedinte al comisiei de evaluare a probei de interviu, 
are obligaţia convocării membrilor comisiei la data, ora şi locul de desfăşurare a probei.   

Prin adresa nr.11805/28.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11358/28.10.2021, Inspectoratul Școlar Județean Olt a solicitat desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Olt în calitate de membri în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru 
Școala Profesională Specială Balș, respectiv pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș. 
 

Având în vedere: 
- adresa nr.11805/28.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11358/28.10.2021, 

prin care Inspectoratul Școlar Județean Olt a solicitat desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Olt în calitate de membri în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru Școala 
Profesională Specială Balș, respectiv pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș; 

- prevederile art.5 pct. II. lit.c) subpct. 2) lit.b) din Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației 
nr.4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare, 
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propunem următoarele: 
➢ desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt, respectiv doamna Bocai Laura – 

șef serviciu la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitatea al Consiliului Județean Olt, în calitate de membru în Comisia 
de evaluare a probei de interviu pentru Școala Profesională Specială Balș; 

➢ desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt, respectiv doamna Burciu Mihaela 
- consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitatea al Consiliului 
Județean Olt, în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș. 

 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
 

        ŞEF SERVICIU,                                                                              ŞEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                                                                                        
Serviciul Juridic - Contencios                                             Serviciul Resurse Umane și                                   
Ana - Venera ŞTEFĂNESCU                                                Managementul Unităţilor Sanitare 
                                                                                                                  Laura BOCAI 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                  Întocmit, 

                      Mihaela BURCIU 


